13. januar 2018

Til alle medlemmer i Dansk Angusforening
JULEFROKOST D. 27 JANUAR.
Tiden for vores årlige julefrokost nærmer sig. Det er i år hos Erling og Johanne, Jydgyden 5, 5400
Bogense.
Vi håber rigtigt mange af jer har sat kryds i kalenderen d. 27. januar kl. 13.00.
Vi har inviteret Villy Hansen med kone, så her har I som medlemmer mulighed for at møde ham og
få en snak om vores samarbejde.
Johanne har tilbudt at lave al maden, og hun vil gerne senest d. 21. januar vide, hvor mange der
kommer. Man er først tilmeldt, når man har indbetalt 250 kr på foreningens konto: 02472169606
Husk at skrive: Julefrokost og navn!
FORHÅNDS-TILMELDING: DANSK ANGUS KØD UGE 06-21
Så er der forhåndstilmeldingerne til Dansk Angus Kød. Vær opmærksom på, at der denne gang er
kort svarfrist. Tidligere har det været sendt ud i god tid, men det virker til, at en del af jer stadig er
udfordret på det med at vurdere, hvornår jeres dyr er klar til slagtning. Det gælder fortsat, at man
har fortrinsret til at få slagtet den uge, man ønsker, såfremt man har tilmeldt rettidigt. Det er dog
sådan, at vi skal have muligheden for at flytte dyrene, så vi får så jævn en fordeling af
slagtedyr/uge.
SIDSTE FRIST FOR FORHÅNDSTILMELDING ER D. 20 JANUAR 2018
KONTINGENT
Der er nu sendt faktura ud til alle dem, vi har mail adresser på. De der ikke har mail, vil modtage
det med posten en af de nærmeste dage. Tidligere år har vi brugt mange resurser på at sende rykkere
ud til medlemmer, der glemmer at indbetale kontingent, eller som har glemt at melde sig ud af
foreningen. Hver gang vi skal rykke for kontingent, eller man ikke får givet besked på, at man ikke
længere ønsker et medlemskab, så koster det foreningen penge. Det er penge, vi kunne have brugt
på noget andet til gavn for alle.
Det er besluttet i bestyrelsen: Er der ikke betalt kontingent rettidigt, så er det jer medlemmer, der
skal sende os en kvittering på indbetalingen. Og ikke som tidligere os der skal kontrollere om,
kontingentet blev betalt senere end den på fakturaen angivne dato for sidste indbetalingsfrist.
Leverer man dyr til Dansk Angus Kød samtidig med, at man ikke har indbetalt kontingent
rettidigt, vil merprisen ikke blive udbetalt før, vi har modtaget en kvittering for indbetaling af
kontingent.
Lige inden generalforsamlingen den 10. marts vil vi trække en liste over de medlemmer, der har
indbetalt kontingent. Står man ikke på den liste, har man selv ansvaret for at medbringe en
kvittering på indbetalingen, hvis man ønsker at gøre brug af sin stemmeret. Ved man med sig selv,
at man har indbetalt for sent, så medbring, for en sikkerhedsskyld en kvittering. Der kan fra
indbetalingen gå op til 5 dage, inden vi kan se det på kontoudtoget.
Sidste år manglede vi over 60 indbetalinger lige inden generalforsamlingen!
Med venlig hilsen
Karen Huus
Formand Dansk Angusforening

